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RESUMO
Introdução: É comum em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
apresentarem complicações extrapulmonares, como a disfunção muscular que causa
fraqueza periférica e acaba comprometendo a qualidade de vida desses indivíduos.
Objetivo: Desta forma, o objetivo do estudo foi avaliar e verificar a relação entre a força
muscular periférica do membro superior e membro inferior dominante com as pressões
respiratórias máximas, como também a heterogeneidade entre os membros dominantes.
Métodos: Foi um estudo observacional, analítico e de delineamento transversal. Foram
avaliados 14 voluntários com DPOC, com idade entre 40 e 80 anos, de ambos os sexos, a
qual realizaram a dinamometria hidráulico de mão para medir a força de preensão palmar,
foi utilizado o dinamômetro isocinético computadorizado para medir a força do músculo
quadríceps dominante e para pressão inspiratória e expiratória máximas utilizou o
manovacuômetro digital. Foram empregados os testes Shapiro-wilk e o teste de correlação
de Pearson, sendo atribuído um nível de significância de 5%. Resultados: Os valores
médios obtidos da força de preensão palmar foi de 38Kgf, do pico de torque de 115Nm, da
pressão inspiratória máxima de 74,5cmH2O e pressão expiratória máxima de 119,7cmH2O.
Observou-se correlação forte e direta (r=0,8 e p=0,001) entre pico de torque e preensão
manual. Conclusão: Há uma correlação entre o pico de torque do quadríceps e a força
máxima de preensão manual, além de uma diferença entre as forças periféricas, sendo o
membro inferior mais afetado em comparação ao membro superior.

Palavras-chave: DPOC; força muscular; músculos respiratórios, membro superior, membro
inferior.

ABSTRACT
Introduction: It is common in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
(COPD) to present extrapulmonary complications, such as muscle dysfunction that causes
peripheral weakness and end up compromising the quality of life of these individuals.
Objective: In this way, the objective of this study was to evaluate and verify the relationship
between the peripheral muscle strength of the upper limb and dominant lower limb with the
maximum respiratory pressures, as well as the heterogeneity between the dominant limbs.
Methods: It was an observational, analytical and cross-sectional study. Fourteen volunteers
with COPD, aged 40 to 80 years, of both sexes, who underwent hand hydraulic dynamometry
to measure palmar grip strength, were used to compute the force of the dominant quadriceps
muscle and for maximal inspiratory and expiratory pressure used the digital
manovacuometer. We used the Shapiro-wilk tests and the Pearson correlation test, with a
significance level of 5% being assigned. Results: The mean values obtained for the palmar
grip strength were 38Kgf, the peak torque was 115Nm, the maximum inspiratory pressure
was 74.5cmH2O and the maximum expiratory pressure was 119.7cmH2O. A strong and
direct correlation (r = 0.8 and p = 0.001) between peak torque and manual grip was observed.
Conclusion: There is a correlation between the peak torque of the quadriceps and the
maximum manual grip strength, in addition to a difference between the peripheral forces,
the lower limb being more affected compared to the upper limb.

Keywords: COPD; muscle strength; respiratory muscles, upper limb, lower limb.
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1. INTRODUÇÃO
A Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é um problema mundial de saúde
pública, pois trata-se de uma das principais razões de morbidade e mortalidade no mundo 1.
Atualmente, cerca de 210 milhões de pessoas tem a doença e é a terceira principal causa de
morte no mundo, devido a exposição contínua a fatores de risco e ao próprio envelhecimento
humano2,3. No Brasil, a DPOC acomete entre 7,5 a 10 milhões de pessoas, a qual varia entre
a quinta e a sétima causa de morte, responsável por cerca de 40 mil óbitos por ano no país4.
A Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), define a DPOC
como uma patologia comum, que pode ser evitável e tratável que é caracterizada por
sintomas respiratórios constantes e restrição do fluxo aéreo, devido a alterações nas vias
aéreas e /ou alveolares causadas por exposição à partículas ou gases nocivos 1. Os sintomas
respiratórios mais comuns são dispneia, tosse crônica e/ou produção de secreção 5-7. O
principal fator de risco é o tabagismo, mas há associação também com outras exposições
ambientais como ao combustível de biomassa e poluição ambiental. Do mesmo modo há
fatores intrínsecos, estas incluem anormalidade genéticas, desenvolvimento pulmonar
anormal e envelhecimento acelerado6-9.
Nos pacientes com DPOC, ocorre um fenômeno adaptativo que abrange nos músculos
respiratórios, que é o encurtamento do comprimento do sarcômero, aumento do teor de
mioglobina, aumento do número de fibras do tipo 1 e da densidade mitocondrial10-12. Todas
essas transformações acabam induzindo um reajuste positivo, tornando os músculos
respiratórios mais resistentes à fadiga13.
Além disso, a patologia envolve não somente os músculos respiratórios como também
os locomotores, acarretando em importantes complicações extrapulmonares (Anexo 1).
Dentre essas manifestações observa-se com frequência uma disfunção muscular associada a
uma intolerância ao exercício físico, redução nas atividades de vida diárias (AVD) em
função do distúrbio respiratório e periféricos, causando assim uma deterioração no estado de
saúde e redução da qualidade de vida14-17.
A DPOC ainda pode acarretar em fraqueza muscular, a qual é caracterizada como a
redução de força, que diz respeito à capacidade de desenvolver um esforço de contração
máxima por pouco tempo, e/ou também de resistência, que é a habilidade de manter uma
carga submáxima por um tempo prolongado 18-21. Além de diminuição da força musculatura
inspiratória, que consiste numa pressão inspiratória máxima (PImáx) menor que 70% do
previsto para o sexo e a idade22,23.
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Dessa forma, quanto maior a gravidade da doença, maior a limitação funcional dos
pacientes24. A explicação para isto é devido a ocorrência de uma hipoventilação, pois se os
músculos respiratórios não realizam sua devida função, consequentemente, causa hipoxemia
para os demais tecidos, incluindo os músculos periféricos. Assim sendo, o metabolismo
aeróbico é prejudicado e há um aumento nas vias anaeróbicas, que implica tanto no
metabolismo energético como para manter a homeostase ácido-base, podendo ainda levar a
retenção de dióxido de carbono 13,21.
Então, a disfunção muscular periférica apresenta anormalidade estruturais como
diminuição da relação capilaridade/mitocôndria, mudanças no tipo e tamanho das fibras
musculares, redução das enzimas oxidativas e alterações da bioenergética muscular como
redução no consumo de oxigênio, aumento do nível de lactato e diminuição do pH 13,17,20,25.
A deterioração muscular em membros superiores (MMSS) e inferiores (MMII) em geral
não parece ocorrer de forma proporcional26-28. Estudos mostram que a DPOC gera, em
média, uma redução de 30% da força dos membros superiores, diminuição da resistência nos
membros inferiores, além da fraqueza dos músculos respiratórios29.
De acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
(SBPT), o tratamento de modo geral consiste em antibioticoterapia durante a fase de
exacerbação

dos

sintomas,

assim como

a corticoideterapia,

administração

de

broncodilatadores (sendo este o mais importante, tanto na doença estável quando na fase
aguda), e a vacinação para prevenção de infecções futuras1,8,30.
Um tratamento não famacológico que possui bastante evidência científica é o programa
de reabilitação pulmonar, realizado pelo profissional de Fisioterapia. São utilizados diversos
recursos e métodos, neste os benefícios descritos na literatura correspondem a uma das
estratégias terapêuticas mais eficaz para melhorar a dispneia, a tolerância ao exercício,
redução do número de hospitalizações e exacerbações, melhora na qualidade de vida e
sintomas quando comparado ao tratamento farmacológico tradicional ou préreabilitação1,15,31,32.
Sendo assim, há necessidade de ampliar as pesquisas sobre o impacto na musculatura
periférica nesta patologia, pois é sabido que os MMII são os grandes responsáveis pela
limitação em atividade como caminhada e subir ladeiras/escadas, porém as AVD realizadas
pelos MMSS, principalmente de forma não sustentada são pouco toleradas pelos pacientes
com DPOC19. Então, parece haver um prejuízo funcional diferente entre os MMSS e MMII,
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por isso a análise da força muscular é de extrema necessidade para entender a capacidade
funcional neste público.
Nesse sentido, há uma carência na literatura que investigue a relação entre as forças
periféricas e a respiratória em pacientes com DPOC e uma controvérsia sobre a comparação
da função muscular entre os 3 compartimentos desses pacientes. Logo, para determinar a
capacidade e as restrições, é essencial uma avaliação precisa da força muscular, com o uso
do dinamômetro.
Então, o principal objetivo do presente estudo foi avaliar como se dá a distribuição dessa
força muscular e verificar uma possível correlação entre a musculatura do MMSS, MMII e
respiratória em indivíduos com DPOC. O entendimento dessas limitações implica
diretamente na funcionalidade e poderá nortear as condutas de intervenção para prevenção
e tratamento destes.

1. METODOLOGIA
2.1 Delineamento, amostra e aspectos éticos
Trata-se de um estudo observacional, analítico e de delineamento transversal. Foram
avaliados um total de 14 voluntários, recrutados por conveniência do serviço de
Pneumologia do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), Natal – RN. As coletas
foram realizadas no laboratório 03 do departamento de Fisioterapia da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN), no período de março a outubro de 2016. Esta pesquisa foi
aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFRN (CEP-UFRN) sob protocolo de número
1.323.824 (Anexo 1). Todos os voluntários foram informados sobre os objetivos,
procedimentos e caráter metodológico do estudo, em seguida assinaram o termo de
consentimento livre e esclarecido (TCLE), conforme resolução 466/12 do Conselho
Nacional de Saúde (Apêndice 1).
Foram incluídos no estudo, sujeitos com diagnóstico de DPOC de acordo com a
GOLD, de ambos os gêneros, idade entre 40 a 80 anos, em uso regular das medicações,
ausência de exacerbação da doença há pelo menos três meses.
Foram

excluídos

aqueles

com

desordens

musculoesqueléticas,

sequelas

neurológicas, doenças associadas como cardiopatia (angina instável e arritmias) e câncer de
pulmão, instabilidade clínica (dispneia excessiva– Borg maior que 8 (0 – 10), saturação de
oxigênio (SPO2) menor que 88%, frequência cardíaca (FC) maior ou igual que 80% da sua
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frequência máxima prevista) durante a realização do procedimento; ou recusa de realizar
alguma fase do protocolo de avaliação ou intervenção e dados incompletos.
2.2 Procedimento do estudo
2.2.1 Espirometria
Inicialmente, foi avaliado a função pulmonar por meio de um espirômetro digital
KOKO (Longmont, USA), previamente calibrado, afim de confirmar o grau de obstrução. As
medidas espirométricas foram obtidas antes e 15 minutos após a inalação do broncodilatador,
de acordo com os critérios de recomendados pela SBPT29, para realização da espirometria,
sendo essas: não ter tido problemas respiratórios, como gripe, resfriado, bronquite e
pneumonia, nas últimas 3 semanas; não fazer uso de broncodilatadores de curta duração por
4 horas e de longa duração por 12 horas antes do exame; não ingerir café ou chá nas últimas
6 horas e evitar refeições volumosas 1 hora antes do teste. Os valores previstos adotados
foram os valores de referência estabelecidos por Pereira et al.33.
2.2.2 Ficha de avaliação
Na sequência, os voluntários foram submetidos a uma avaliação simplificada por
meio de uma ficha padronizada, na qual verificou-se: identificação, peso, estatura, índice de
massa corporal (IMC), sinais vitais, medicamentos em uso, antecedentes pessoais e
patológicos. Durante todo o protocolo do estudo pré e pós testes foram monitorados os sinais
vitais sendo esses a frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (FR), pressão arterial
(PA) e saturação de oxigênio (SPO2). Além disso, foi avaliado também a percepção
individual de dispneia por meio da escala subjetiva de BORG em sua forma modificada (0 a
10), cujo maiores valores refletem em grande cansaço. (Apêndice 2)
2.2.3 Força de preensão manual
Em seguida, para avalia a força de preensão manual (FPM), foi utilizado o
dinamômetro hidráulico de mão (Saehan Corp SH 5001), de acordo com as recomendações
da The American Society of Hands Theraphists (ASHT) citado por Emmanoiuilidis et al.15.
Os voluntários na posição sentada numa cadeira sem braços com coluna ereta, joelho em
flexão a 90°, ombro aduzido e em rotação neutra, cotovelo flexionado a 90°, antebraço e
punho neutros, segurando o equipamento no membro dominante, enquanto o avaliador o
sustentava. A empunhadura foi ajustada de acordo com o sexo do indivíduo 34.
Foi solicitado a realização de uma manobra, com finalidade adaptativa, e foram
executadas mais três tentativas, com intervalo de descanso de 60 segundos. Foi considerada
a de maior valor, ou seja, a força de pico máxima e durante todo o teste teve um incentivo
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verbal intenso. Os valores de referência adotados foram os estabelecidos pela equação
proposta por Novaes et al.35 previsto para a população brasileira, sendo essa para o membro
dominante.
2.2.4 Pressões respiratórias máximas
Em continuação, foi avaliado a força da musculatura respiratória por meio do
manovacuômetro digital (MVD300, Globalmed), afim de alcançar as pressões respiratórias
máximas (PRM), os testes foram realizados de acordo com as recomendações propostas pela
American Thoracic Society (ATS)36. Os pacientes foram orientados, detalhadamente, sobre
as manobras, bem como uma demonstração foi realizada pelo examinador.
Para obter a PImáx foi solicitado ao paciente que realizasse uma expiração máxima,
até volume residual, enquanto que para a obtenção da Pressão Expiratória Máxima (PEmáx),
foi solicitado que realizasse uma inspiração máxima até a capacidade pulmonar total,
seguidos de um esforço inspiratório e expiratório máximos, respectivamente, ambos contra
a via aérea ocluída (nariz ocluído por um clipe nasal).
Para cada avaliação, foi considerado o valor máximo obtido, em no mínimo cinco
provas, com três manobras aceitáveis (sem vazamentos e com manutenção das PRM), e entre
elas pelo menos, duas reprodutíveis (com valores que não difiram entre si em mais de 20%
do valor mais elevado). Foram dados comandos verbais e um intervalo de 60 segundos entre
as manobras24,36. Os valores de referência adotados foram os estabelecidos por Neder et al.37
para população brasileira.
2.2.5 Desempenho muscular isocinético
A análise do desempenho do quadríceps foi através do dinamômetro isocinético
computadorizado (Biodex Multi-Joint System 3 Pro, USA) afim de mensurar o pico de torque
(PT) do membro dominante. A calibração do equipamento foi de acordo com as
especificações do fabricante, antes do início de cada teste. O voluntário fez um aquecimento
prévio com duração de 5 minutos em um ciclo ergômetro.
Em seguida, foi posicionado na cadeira do dinamômetro isocinético com o centro de
rotação do joelho alinhado com o eixo de rotação do dinamômetro, a referência foi o
epicôndilo lateral do fêmur do membro dominante. O quadril e joelho, ambos posicionados
a 90° de flexão e firmados por cintos no tronco e na pelve afim de evitar compensações que
pudessem influenciar na produção de força. E o peso do membro a ser testado foi calculado
para correção da gravidade.
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Com o intuito de familiarização e minimizar o efeito aprendizado, foi realizado um
teste de 3 contrações submáximas de flexo-extensão do joelho. O protocolo do estudo foi de
uma série de 20 repetições de contrações voluntárias máxima a uma velocidade angular de
120°/segundos constantes. Durante todo o teste houve comandos verbais intensos e o
feedback visual por meio do monitor do dinamômetro. Os valores previstos adotados foram
pela equação de predição estabelecido por Decramer et al.38, assim sugerido por Santos et
al.39. O fluxograma dos procedimentos realizados segue em anexo (Anexo 3).
2.3 Análise estatística
A análise estatística foi realizada através do software Statistical Package for Social
Sciences (SPSS 20.0). Os dados foram expressos em médias (± desvio padrão), sendo
analisados quanto a distribuição de dados por meio do teste de normalidade Shapiro-Wilk.
Foi utilizado o teste de Pearson para correlacionar o PT, FPM e PRM. Sendo considerado
para significância um p<0,05.

2. RESULTADOS
Foram avaliados um total de 14 voluntários, desses 2 foram excluídos, ambos por
não completarem o protocolo no isocinético. Resultando assim, numa amostra de 12
indivíduos. A tabela 1 apresenta a caracterização da amostra, desses foram 2 mulheres e 10
homens, com idade média de 64,42 ± 9,06 anos. Quanto a classificação GOLD, apenas 1
apresentou obstrução leve, 7 com obstrução grave e 4 muito grave, considerando a função
pulmonar.
Quanto a avaliação da dinamometria palmar, PRMs e isocinético de quadríceps, a
tabela 2 mostra os valores médios e desvio-padrão de cada variável correspondente. Percebese que o PT do quadríceps apresentou fraqueza, com uma redução de 66,6%, já a força para
MMSS atingiram 96,5% mostrando-se preservada. No que se refere a correlação entre as
variáveis estudada, apenas a FPM e PT apresentaram um resultado estatisticamente
significativo.

4. DISCUSSÃO
Em nosso estudo a prevalência de DPOC sobressaiu no sexo masculino,
correspondente a 83,3% da amostra, assim como também foi maior em indivíduos idosos,
mais especificamente aqueles maiores de 60 anos de idade. Corroborando com outros
estudos20,40, como mostra recentemente a pesquisa epidemiológica de Soriano et al.2.
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No que diz respeito a PRM, tanto a PImáx como a PEmáx se mostraram mantidas, essa
última apresentou valor maior que o predito, foram 76,2% e 112,6%, respectivamente. Na
pesquisa de Santos et al.39 resultou em 72,2% para PImáx e 100% para PEmáx, valores estes
paralelos aos obtidos em nosso estudo.
Visto que o músculo estriado tem a capacidade de modificar seu fenótipo de acordo
com a necessidade do organismo, isso explica as mudanças ocorridas nos músculos
respiratórios para manter a função relativamente preservada21,22. Em sua pesquisa de revisão,
Gea et al.21 diz que a hiperinsuflação torna-se uma forma de resistência que resulta numa
melhora na relação comprimento-tensão dos músculos expiratórios. Isso pode ser explicado
pelo fato de haver uma mudança na configuração da caixa torácica, alterando o
posicionamento do diafragma, tornando-o rebaixado e comprometendo o desenvolvimento
de força14,39.
Em relação a FPM, nossa pesquisa apresentou 96,5% da força predita, valor este que
se aproxima com os resultados do estudo de Emmanouilidis et al.15, que obteve 93,2% e o
de Santos et al.39 98,2%. Isso ocorre devido a um grau de exigência diferenciado para os
MMSS, pois em decorrência das AVD essa musculatura é mais requerida para execução de
atividades utilizando as extremidades de forma não sustentada19,24.
A pesquisa de Miranda et al.19 analisou as respostas metabólicas e ventilatórias
durante as atividades de MMSS, mostrando que o consumo de oxigênio e dióxido de carbono
(VO2 e VCO2), a ventilação e a produção de lactato são menores na musculatura do ombro.
Possivelmente devido a ser um pequeno grupo muscular e pelas alterações microestruturais,
como a distribuição de fibras do tipo mosaico (ou seja, uma combinação entre fibras de
diâmetro normal, atróficas e hipertróficas), provocando maior trabalho para manter os
exercícios.
No que se refere ao desempenho muscular no isocinético, nossos resultados atingiram
apenas 115Nm, equivalente a 33,4% do predito, indicando haver uma fraqueza muscular no
quadríceps. Esse achado confirma com resultados de pesquisas anteriores, como a de Ribeiro
et al.16 que realizaram o teste isocinético do quadríceps em 14 voluntários com DPOC,
alcançando uma média final, exatamente igual a nossa, de 115Nm.
Existe evidências que demonstram que essa diminuição da força no quadríceps está
relacionada com a redução de massa muscular e da sua capacidade aeróbica, além da
predominância do metabolismo glicolítico, acúmulo precoce e elevado de lactato durante o
exercício físico, gerando uma fadiga muscular precoce19,21,40.
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Os resultados deste estudo sugerem que o desempenho muscular em DPOC
comportam-se de forma heterogênea entre os MMSS e MMII, mostrando uma correlação
entre eles. Essa distribuição díspar de força está relacionada a diferentes níveis de exigências
de cada grupo muscular. As extremidades superiores são mais requeridas durantes as AVD,
enquanto que a musculatura inferior, devido a própria condição clínica do DPOC para evitar
a dispneia, acaba provocando um desuso do mesmo, gerando uma redução na massa e força
muscular24,41. Estudos anteriores mostram que a redução de força periférica no DPOC reflete
num alto impacto nas AVD, piora a tolerância ao exercício e qualidade de vida18,22,42.
Alguns elementos podem ser apontados como limitadores do estudo, que foi o
tamanho reduzido da amostra, em consequência disso nossos achados não apresentaram
correlações entre as forças periféricas e PRM, como também a impossibilidade de
comparação dos dados de acordo com a gravidade da DPOC. Provavelmente um número
maior gere valores estatísticos diferentes e confirme com estudos anteriores. Outro elemento
foi o protocolo proposto no estudo, divergente da maioria dos estudos anteriores que
sugerem aproximadamente entre 60°/segundos a 90°/segundos para avaliação de força. Pois
o protocolo de 120°/segundos foi o mais seguro, devido à ausência de um cilindro de
oxigênio portátil para caso necessário.

5. CONCLUSÃO
Em síntese, os resultados deste estudo demostraram que o nível de comprometimento
muscular é diferente para os MMSS e MMII, sendo a musculatura extensora do joelho a
mais afetada. Baseado nesses achados, a avaliação fisioterapêutica deve considerar os
aspectos extrapulmonares, incluir também objetivos para os comprometimentos
musculoesqueléticos relacionados a patologia, e assim preparar um plano de tratamento
direcionado a uma reabilitação individualizada, enfocando na debilidade aqui evidenciada,
para que assim possa impactar positivamente na qualidade de vida desse público.
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Tabelas e figuras.
Tabela 1. Dados antropométricos e caracterização geral da amostra.
Variáveis

Média ± DP

Antropometria
Gênero (F/M)

2 (16,7%) / 10 (83,3%)

Idade (anos)

64,42 ± 9,06

Altura (m)

1,66 ± 0,07

Peso (Kg)

71,14 ± 13,49

IMC (Kg/m2)

25,84 ± 4,95

Espirometria
VEF1 (L)

2,52 ± 1,30

VEF1 (% Previsto)

36,75 ± 17,57

CVF (L)

3 ± 0,50

CVF (% Previsto)

48,5 ± 23,47

VEF1/CVF (%)

65% ± 0,19

Classificação

GOLD 1

1 (8,3%)

GOLD 2

0 (0%)

GOLD 3

7 (58,3%)

GOLD 4

4 (33,3%)

DP: Desvio-padrão; IMC: Índice de massa corporal; VEF1: Volume expiratório forçado no primeiro segundo;
CVF: capacidade vital forçada; VEF1/CVF: relação volume expiratório forçado no primeiro segundo e
capacidade vital forçada.

Tabela 2. Valores obtidos no manovacuômetro, dinamômetro manual e isocinético.
Variáveis

Média ± DP

IC 95%

r FPM

p

Dinamometria manual
FPM (Kgf)

38 ± 9,7

31,8 - 44,2

-

-

96,5 ± 15,8

86,5 - 106,6

-

-

PT (Nm)

115 ± 29,1

93,2 - 136,8

0,8*

0,001*

PT (%pred)

33,4 ± 5,7

28,5 - 38,3

-

-

1680,7 ± 965,3

1393,1 - 1968,2

0,8*

0,001*

108,6 ± 21,0

92,8 - 124,3

0,8*

0,004*

FPM (%Pred)
Dinamometria isocinética

TT (Nm)
Potência (W)
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Índice de fadiga (%)

31 ± 9,3

23,2 - 38,7

0,1

0,8

PImáx (cmH2O)

74,5 ± 25,8

58,1 - 90,9

0,1

0,7

PImáx (%pred)

76,2 ± 28,5

58,0 - 94,2

-

-

PEmáx (cmH2O)

119,7 ± 45,6

90,7 - 148,6

0,3

0,3

PEmáx (%pred)

112,6 ± 41,6

86,1 - 139,0

-

-

Pressões respiratórias Máx

*p<0,05. DP: Desvio-padrão; IC: Intervalo de confiança; r: coeficiente de correlação de Pearson; FPM: Força
de preensão manual; %Pred: porcentagem do predito; PT: pico de torque do quadríceps; TT: trabalho total;
PImáx: Pressão inspiratória máxima; PEmáx: Pressão expiratória máxima.
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APÊNDICE
Apêndice 1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Ministério da Educação
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Departamento de Fisioterapia

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Esclarecimentos
Este é um convite para o (a) senhor (a) participar da pesquisa intitulada “RELAÇÃO ENTRE
FORÇA MUSCULAR PERIFÉRICA E RESPIRATÓRIA EM PACIENTES COM
DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA”, orientado pela professora Dra.
Patrícia Angélica de Miranda Silva Nogueira.
A sua participação é voluntária, o que significa que o (a) senhor (a) poderá desistir a
qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou
penalidade. Essa pesquisa se propõe a investigar a correlação que se estabelece entre a força
muscular periférica e a força da musculatura respiratória.
Inicialmente, será preenchido uma ficha de avaliação contendo todos os dados
relevantes do (a) senhor (a) e explicado os procedimentos e testes a serem realizados. Caso
o (a) senhor (a) não tenha um exame de espirometria, esta será feita em um dia alternado à
marcação dos testes.
Em seguida, o (a) senhor (a) será submetido (a) a uma avaliação da força de preensão
palmar, em sequência realizará os testes respiratórios no manovacuômetro. Depois disso,
realizará um aquecimento em uma bicicleta ergométrica para então seguir à avaliação do
desempenho de quadríceps no dinamômetro isocinético para mensuração do pico de torque.
Os possíveis riscos que o (a) senhor (a) pode estar suscetível durante a pesquisa são
a sensação de tontura, zumbido nos ouvidos, dor de cabeça, ficar com o rosto vermelho ou
desmaio (retorno venoso reduzido ou ataque vasovagal) enquanto realizar a espirometria ou
a manovacuometria; aparecimento das dores musculares tardias nos membros inferiores, o
cansaço pelo esforço exaustivo, desconforto durante e após o treinamento bem como
acidentes no treino de força com a dinamometria isocinética. Porém, para que isto não
aconteça o (a) senhor (a) será atendido (a) por dois fisioterapeutas formados e um graduando
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em fisioterapia capacitados para realizar as técnicas. Todo o ambiente no qual será realizada
a pesquisa será adequado para evitar acidentes. Caso algo venha a acontecer com o (a) senhor
(a), o pesquisador responsável se compromete em arcar com os prejuízos.
Todas as informações obtidas serão sigilosas e o seu nome não será identificado em
nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados
será feita sem a identificação dos indivíduos e de forma conjunta, permitindo uma melhor
confidencialidade. Será preservada a proteção da imagem dos indivíduos e não utilizarão das
informações em prejuízo das pessoas.

AUTORIZAÇÃO
Eu, _____________________________________________________________declaro
estar ciente e informado (a) sobre os procedimentos de realização da pesquisa, conforme
explicados acima, e pretendo participar voluntariamente da mesma.

Assinatura: ______________________________________________
Pesquisador responsável: ___________________________________
Assinatura: ______________________________________________

Endereço profissional: Av. Salgado Filho, 3000. Campus Universitário. Departamento de
Fisioterapia. Caixa Postal: 1524. CEP: 59072-970. Natal-RN. Telefone: (084) 9125-8682.
E-mail: __________________________________________________________

Contato do Comitê de Ética em Pesquisa:
End: Praça do Campus Universitário, Bairro Lagoa Nova, Caixa Postal 1666, CEP 59072970, Natal-RN. Telefone/fax: 3215-3135. E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br
____________________ ____ / ____ / ______
Local

Data
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Apêndice 2 – Ficha de avaliação

FICHA DE AVALIAÇÃO
1- IDENTIFICAÇÃO Data da Avaliação Inicial:____/____/____
Nome:__________________________________________________________Sexo: ( )M - ( )F
Endereço:_____________________________________________________________________
Bairro:_________________________ Cidade: ________________________________ UF:_____
Data de Nascimento:____/____/______ Idade:______ Grau de instrução:_________________
Profissão:____________________________ Telefone: (84)__________________
Membro dominante: ( )E ( )D
Medicamentos:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___
Peso: __________ Altura: ____________ Registro no Isocinético: ____________
Sinais Vitais de Repouso
- PA:
- FC:
- FR:
- SpO2:
- Borg:

Manovacuometria
PImáx
PEmáx
- 1ª medida:
- 1ª medida:
- 2ª medida:
- 2ª medida:
- 3ª medida:
- 3ª medida:
- 4ª medida:
- 4ª medida:
- 5ª medida:
- 5ª medida:
- 6ª medida:
- 6ª medida:
- 7ª medida:
- 7ª medida:
- 8ª medida:
- 8ª medida:
Maior medida: ____________________________________

Dinamômetro
- 1ª medida:
- 2ª medida:
- 3ª medida:
Maior medida: _____________________________________
Isocinético
-Deslocamento da cadeira:
-Altura do Acessório:
-Deslocamento da Cadeira:
-Profundidade do Assento:

Sinais Vitais finais
- PA:

-Trabalho total:
-Potência:
-Índice de Fadiga:
- Pico de torque
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- FC:
- FR:
- SpO2:
- Borg:
OBS:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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ANEXOS
Anexo 1 – Esquema das consequências da DPOC
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Anexo 2 - Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa
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Anexo 3- Fluxograma do estudo
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Anexo 4 - Normas da revista (Fisioterapia e Pesquisa)
Escopo e política
As submissões que atendem aos padrões estabelecidos e apresentados na Política
Editorial da FISIOTERAPIA & PESQUISA (F&P) serão encaminhadas aos Editores
Associados, que irão realizar uma avaliação inicial para determinar se os manuscritos devem
ser revisados. Os critérios utilizados para a análise inicial do Editor Associado incluem:
originalidade, pertinência, metodologia e relevância clínica. O manuscrito que não tem
mérito ou não esteja em conformidade com a política editorial será rejeitado na fase de préanálise, independentemente da adequação do texto e qualidade metodológica. Portanto, o
manuscrito pode ser rejeitado com base unicamente na recomendação do editor de área, sem
a necessidade de nova revisão. Nesse caso, a decisão não é passível de recurso. Os
manuscritos aprovados na pré-análise serão submetidos a revisão por especialistas, que irão
trabalhar de forma independente. Os revisores permanecerão anônimos aos autores, assim
como os autores para os revisores. Os Editores Associados irão coordenar o intercâmbio
entre autores e revisores e encaminharam o pré parecer ao Editor Chefe que tomará a decisão
final sobre a publicação dos manuscritos, com base nas recomendações dos revisores e
Editores Associados. Se aceito para publicação, os artigos podem estar sujeitos a pequenas
alterações que não afetarão o estilo do autor, nem o conteúdo científico. Se um artigo for
rejeitado, os autores receberão uma carta do Editor com as justificativas. Ao final, toda a
documentação referente ao processo de revisão será arquivada para possíveis consultas que
se fizerem necessárias na ocorrência de processos éticos.
Todo manuscrito enviado para FISIOTERAPIA & PESQUISA será examinado pela
secretaria e pelos Editores Associados, para consideração de sua adequação às normas e à
política editorial da revista. O manuscrito que não estiver de acordo com as normas serão
devolvidos aos autores para adequação antes de serem submetidos à apreciação dos pares.
Cabem aos Editores Chefes, com base no parecer dos Editores Associados, a
responsabilidade e autoridade para encaminhar o manuscrito para a análise dos especialistas
com base na sua qualidade e originalidade, prezando pelo anonimato dos autores e pela
isenção do conflito de interesse com os artigos aceitos ou rejeitados.
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Em seguida, o manuscrito é apreciado por dois pareceristas, especialistas na temática
no manuscrito, que não apresentem conflito de interesse com a pesquisa, autores ou
financiadores do estudo, apresentando reconhecida competência acadêmica na temática
abordada, garantindo-se o anonimato e a confidencialidade da avaliação. As decisões
emitidas pelos pareceristas são pautadas em comentários claros e objetivos. Dependendo dos
pareceres recebidos, os autores podem ser solicitados a fazerem ajustes que serão
reexaminados. Na ocorrência de um parecerista negar e o outro aceitar a publicação do
manuscrito, o mesmo será encaminhado a um terceiro parecerista. Uma vez aceito pelo
Editor, o manuscrito é submetido à edição de texto, podendo ocorrer nova solicitação de
ajustes formais, sem no entanto interferir no seu conteúdo científico. O não cumprimento
dos prazos de ajuste será considerado desistência, sendo o artigo retirado da pauta da revista
FISIOTERAPIA & PESQUISA. Os manuscritos aprovados são publicados de acordo com a
ordem cronológica do aceite.
Responsabilidade e ética
O conteúdo e as opiniões expressas no manuscrito são de inteira responsabilidade
dos autores, não podendo ocorrer plágio, autoplágio, verbatim ou dados fraudulentos,
devendo ser apresentada a lista completa de referências e os financiamentos e colaborações
recebidas. Ressalta-se ainda que a submissão do manuscrito à revista FISIOTERAPIA &
PESQUISA implica que o trabalho na íntegra ou parte (s) dele não tenha sido publicado em
outra fonte ou veículo de comunicação e que não esteja sob análise em outro periódico para
publicação.
Os autores devem estar aptos a se submeterem ao processo de revisão por pares e,
quando necessário, realizar as correções e ou justificativas com base no parecer emitido,
dentro do tempo estabelecido pelo Editor. Além disso, é de responsabilidade dos autores a
veracidade e autenticidade dos dados apresentados nos artigos. Com relação aos critérios de
autoria, só é considerado autor do manuscrito aquele pesquisador que apresentar
significativa contribuição para a pesquisa. No caso de aceite do manuscrito e posterior
publicação, é obrigação dos autores, mediante solicitação do Editor, apresentar possíveis
retratações ou correções caso sejam encontrados erros nos artigos após a publicação.
Conflitos éticos serão abordados seguindo as diretrizes do Comittee on Publication Ethics
(COPE). Os autores devem consultar as diretrizes do International Committee of Medical
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Journal Editors (www.icmje.org) e da Comissão de Integridade na Atividade Científica do
Conselho

Nacional

de

Desenvolvimento

Científico

e

Tecnológico

-

CNPq (www.cnpq.br/web/guest/diretrizes) ou do Committee on Publication Ethics COPE (www.publicationethics.org).
Artigos de pesquisa envolvendo seres humanos devem indicar, na seção
Metodologia, sua expressa concordância com os padrões éticos e com o devido
consentimento livre e esclarecido dos participantes. As pesquisas com humanos devem
trazer na folha de rosto o número do parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa.
Os estudos brasileiros devem estar de acordo com a Resolução 466/2012 do Conselho
Nacional de Saúde do Ministério da Saúde (Brasil), que trata do Código de Ética para
Pesquisa em Seres Humanos e, para estudos fora do Brasil, devem estar de acordo com a
Declaração de Helsinque.
Estudos envolvendo animais devem explicitar o acordo com os princípios éticos
internacionais (por exemplo, Committee for Research and Ethical Issues of the International
Association for the Study of Pain, publicada em PAIN, 16:109-110, 1983) e instruções
nacionais (Leis 6638/79, 9605/98, Decreto 24665/34) que regulamentam pesquisas com
animais e trazer na folha de rosto o número do parecer de aprovação da Comissão de Ética
em Pesquisa Animal. Reserva-se à revista FISIOTERAPIA & PESQUISA o direito de não
publicar trabalhos que não obedeçam às normas legais e éticas para pesquisas em seres
humanos e para os experimentos em animais. Para os ensaios clínicos, é obrigatória a
apresentação do número do registro do ensaio clínico na folha do rosto no momento da
submissão. A revista FISIOTERAPIA & PESQUISA aceita qualquer registro que satisfaça
o Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas (por ex. http://clinicaltrials.gov). A
lista completa de todos os registros de ensaios clínicos pode ser encontrada no seguinte
endereço: ttp://www.who.int/ictrp/network/primary/en/index.html.
O uso de iniciais, nomes ou números de registros hospitalares dos pacientes deve ser
evitado. Um paciente não poderá ser identificado por fotografias, exceto com consentimento
expresso, por escrito, acompanhando o trabalho original no momento da submissão.
A menção a instrumentos, materiais ou substâncias de propriedade privada deve ser
acompanhada da indicação de seus fabricantes. A reprodução de imagens ou outros
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elementos de autoria de terceiros, que já tiverem sido publicados, deve vir acompanhada da
autorização de reprodução pelos detentores dos direitos autorais; se não acompanhados dessa
indicação, tais elementos serão considerados originais dos autores do manuscrito.
A revista FISIOTERAPIA & PESQUISA publica, preferencialmente, Artigos
Originais, Artigos de Revisão Sistemática e Metanálises e Artigos Metodológicos, sendo que
as Revisões Narrativas só serão recebidas, quando os autores forem convidados pelos
Editores. Além disso, publica Editoriais, Carta ao Editor e Resumos de Eventos como
Suplemento. Não há taxas para submissão e avaliação de artigos.
Forma e preparação de manuscritos
1 - Apresentação:
O texto deve ser digitado em processador de texto Word ou compatível, em tamanho A4,
com espaçamento de linhas e tamanho de letra que permitam plena legibilidade. O texto
completo, incluindo páginas de rosto e de referências, tabelas e legendas de figuras, deve
conter no máximo 25 mil caracteres com espaços.
2 - A página de rosto deve conter:
a)

título

b)

do

trabalho

título

(preciso

e

condensado

conciso)

e

(máximo

sua

versão

de

para

50

o

inglês;

caracteres);

c) nome completo dos autores, com números sobrescritos remetendo à afiliação institucional
e vínculo, no número máximo de 6 (casos excepcionais onde será considerado o tipo e a
complexidade do estudo, poderão ser analisados pelo Editor, quando solicitado pelo autor
principal,

onde

deverá

constar

a

contribuição

detalhada

de

cada

autor);

d) instituição que sediou, ou em que foi desenvolvido o estudo (curso, laboratório,
departamento,

hospital,

clínica,

universidade,

etc.),

cidade,

estado

e

país;

e) afiliação institucional dos autores (com respectivos números sobrescritos); no caso de
docência, informar título; se em instituição diferente da que sediou o estudo, fornecer
informação completa, como em “d)”; no caso de não-inserção institucional atual, indicar
área de formação e eventual título;
endereço

postal

e

f)
eletrônico

do

autor

correspondente;

g) indicação de órgão financiador de parte ou todo o estudo se for o caso;
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f)

indicação

de

eventual

apresentação

em

evento

científico;

h) no caso de estudos com seres humanos ou animais, indicação do parecer de aprovação
pelo comitê de ética; no caso de ensaio clínico, o número de registro do Registro Brasileiro
de

Ensaios

Clínicos-REBEC

(http://www.ensaiosclinicos.gov.br)

ou

no Clinical

Trials (http://clinicaltrials.gov).
OBS: A partir de 01/01/2014 a FISIOTERAPIA & PESQUISA adotará a política sugerida
pela Sociedade Internacional de Editores de Revistas em Fisioterapia e exigirá na submissão
do manuscrito o registro retrospectivo, ou seja, ensaios clínicos que iniciaram recrutamento
a partir dessa data deverão registrar o estudo ANTES do recrutamento do primeiro paciente.
Para os estudos que iniciaram recrutamento até 31/12/2013, a revista aceitará o seu registro
ainda que de forma prospectiva.
3 - Resumo, abstract, descritores e keywords:
A segunda página deve conter os resumos em português e inglês (máximo de 250 palavras).
O resumo e o abstract devem ser redigidos em um único parágrafo, buscando-se o máximo
de precisão e concisão; seu conteúdo deve seguir a estrutura formal do texto, ou seja, indicar
objetivo, procedimentos básicos, resultados mais importantes e principais conclusões. São
seguidos, respectivamente, da lista de até cinco descritores e keywords(sugere-se a consulta
aos DeCS - Descritores em Ciências da Saúde da Biblioteca Virtual em Saúde do Lilacs
(http://decs.bvs.br)

e

ao

MeSH

-

Medical

Subject

Headings

do

Medline

(http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html).
4 - Estrutura do texto:
Sugere-se que os trabalhos sejam organizados mediante a seguinte estrutura formal:
a) Introdução - justificar a relevância do estudo frente ao estado atual em que se encontra o
objeto

investigado

e

estabelecer

o

objetivo

do

artigo;

b) Metodologia - descrever em detalhe a seleção da amostra, os procedimentos e materiais
utilizados, de modo a permitir a reprodução dos resultados, além dos métodos usados na
análise

estatística;

c) Resultados - sucinta exposição factual da observação, em sequência lógica, em geral com
apoio em tabelas e gráficos. Deve-se ter o cuidado para não repetir no texto todos os dados
das tabelas e/ou gráficos; d) Discussão - comentar os achados mais importantes, discutindo
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os resultados alcançados comparando-os com os de estudos anteriores. Quando houver,
apresentar

as

limitações

do

estudo;

e) Conclusão - sumarizar as deduções lógicas e fundamentadas dos Resultados.
5 - Tabelas, gráficos, quadros, figuras e diagramas:
Tabelas, gráficos, quadros, figuras e diagramas são considerados elementos gráficos. Só
serão apreciados manuscritos contendo no máximo cinco desses elementos. Recomenda-se
especial cuidado em sua seleção e pertinência, bem como rigor e precisão nas legendas, as
quais devem permitir o entendimento do elemento gráfico, sem a necessidade de consultar o
texto. Note que os gráficos só se justificam para permitir rápida compreensão das variáveis
complexas, e não para ilustrar, por exemplo, diferença entre duas variáveis. Todos devem
ser fornecidos no final do texto, mantendo-se neste, marcas indicando os pontos de sua
inserção ideal. As tabelas (títulos na parte superior) devem ser montadas no próprio
processador de texto e numeradas (em arábicos) na ordem de menção no texto; decimais são
separados por vírgula; eventuais abreviações devem ser explicitadas por extenso na legenda.
Figuras, gráficos, fotografias e diagramas trazem os títulos na parte inferior, devendo ser
igualmente numerados (em arábicos) na ordem de inserção. Abreviações e outras
informações devem ser inseridas na legenda, a seguir ao título.
6 - Referências bibliográficas:
As referências bibliográficas devem ser organizadas em sequência numérica, de acordo com
a ordem em que forem mencionadas pela primeira vez no texto, seguindo os Requisitos
Uniformizados para Manuscritos Submetidos a Jornais Biomédicos, elaborados pelo Comitê
Internacional de Editores de Revistas Médicas - ICMJE (http://www.icmje.org/index.html).
7 - Agradecimentos:
Quando pertinentes, dirigidos a pessoas ou instituições que contribuíram para a elaboração
do trabalho, são apresentados ao final das referências. O texto do manuscrito deverá ser
encaminhado em dois arquivos, sendo o primeiro com todas as informações solicitadas nos
itens acima e o segundo uma cópia cegada, onde todas as informações que possam identificar
os autores ou o local onde a pesquisa foi realizada devem ser excluídas.

